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NYA KONTAKTTYPER VID ÅRSSKIFTET
Kerstin Bokén informerar om plan för nya kontakttyper i Cosmic.
Nya kontakter kommer att införas vid årsskiftet:
• Teambesök
• Teambesök i hemmet
• Teambesök på annan plats
• Gruppbesök
• Gruppteambesök
Kontakttyperna ska användas för att extern rapportering ska bli korrekt.
Det pågår även diskussion om ytterligare Ändring/Nya vårdkontakter, gäller följande:
• Skriftlig vårdkontakt (chatt, mail, brev)
• Provtagning (tas bort och ersättas av Medicinsk service)
• Administrativ kontakt (ny beskrivning)
• Medicinsk service – (ny beskrivning)
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ANVÄNDARSTÖD
Information om kommande Superanvändarträffar. Intresseanmälan har skickats ut.
Påminnelse om att kommunikation sker via Vårdgivarwebben.
2.1
Diskussion resursurval i Tidbok.
I samband med uppgraderingen till Cosmic R8.2 förändrades funktion i Tidboken.
Funktionen skapa tillfällig tidboksgrupp försvann och ersattes av en urvalslista som
inte upplevs ge ett bra stöd i arbetsflödet.
Systemförvaltningen har påtalat detta för Cambio och de har kommit med ett förslag
på tillfällig lösning som innebär att vi får tillbaka den tidigare hantering av urval, men
inte funktionen att skapa tillfällig tidboksgrupp. Vill vi ha den tillfälliga lösningen i
väntan på åtgärd?
Diskussionen resulterade i att vi inte ser att vi kan använda den tillfälliga lösningen
utan får invänta att Cambio ser över funktionen.
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KOMMUNIKATION ELEKTRONISK JOURNAL
Diskussion nyhetsbrevutskick.
Det har varit problem med att nå ut med information om våra driftstopp via digitalt
nyhetsbrev.
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Diskussion om det finns behov av ett särskilt nyhetsbrev för information om
driftstopp. Framkommer att det inte finns ett behov, men att informationen behöver
ligga högst upp i det utskickade nyhetsbrevet.
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PROBLEM MED COSMIC LÄSKOPIA I SAMBAND MED DRIFTSTOPP 23-24 OKTOBER
I samband med driftstoppet uppstod två problem.
1. Försening av driftstopp till följd av att Cosmic Läskopia
inte hade laddat klart all data
2. Problem med åtkomst till Cosmic Läskopia för vissa
användare
Båda problemen är åtgärdade och en uppdaterad rutin för test av Cosmic Läskopia är
framtagen för att förhindra att det inträffar igen.
Utöver den tidigare rutinen för test av Läskopia inför uppgradering så genomför
kritiska vårdverksamheter test av Cosmic Läskopia under natten innan installation
påbörjas.
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SYSTEMFÖRVALTNINGPLAN 2019
Obligatorisk SITHS kort inloggning Cosmic

Pågår, plan Q4

Kommentar: Flyttad till 2020, mer information kommer
Integrerad formulärtjänst Cosmic

Pågår, plan Q4

Kommentar: Påbörjad, arbete fortsätter nästa år.
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Integrera NPÖ och Loggkoll

Pågår, plan Q4

Återaktivering av infektionsverktyget, pilot

Pågår, plan Q4

CDS, Vårdskadeprevention - pilot

Pågår

Tillgängliggöra alla bokade tider på 1177

Pilot utvärderas

PLAN 2020 – STORA AKTIVITETER
• Uppgradering Cosmic R8.2 FP1, ny funktionalitet (v. 8):
o Nytt gränssnitt dokumentation
o Gemensamt beställningsfönster
o Nya intyg Webcert
• Avveckling, arkivering och ersättning Auricula
• Taligenkänning
• Nationell elektronisk remiss
• CMS (Cytostatikastöd) - införande av nya enheter
• Effektiv vårddokumentation, översyn i syfte att standardisera och
effektivisera
• Mobil journal, Nova – tekniska förutsättning samt införa på fler
vårdavdelningar
• Direktöverföring vitalparametrar
• Digitala vårdmöten, nästa steg efter pilotprojekt
Nya privata vårdgivare samt kommuner

